
Målrettet og personlig jobsøgningsrejse


med Candenos

Digitale Kurser



2 ugers VideoCV kursus v. SeekNSpeak

Udbytte:


Med et VideoCV er du i stand til at skille dig ud fra mængden og give den fremtidige


arbejdsgiver et indblik i hvad du kan og vil.



SeekNSpeak er specialister i VideoCV og guider borgeren igennem denne nye måde


at præsentere sig selv på. 



Borgeren vil i kombination med sin jobsøgning og sit arbejde inde i Candeno stå med


et færdigt og individuelt tilpasset VideoCV, som passer til netop deres profil.

Digitalt kursus hos Candeno & SeekNSpeak



Det lærer du på onlinekurset

På dette VideoCV kursus med SEEKNSPEAK lærer du at lave et enkelt, men godt


VideoCV. Du lærer også, hvordan du efterfølgende kan bruge dit VideoCV.



Gennem moduler fordelt på 2 uger giver vi dig inspiration, øvelser, tips, tricks og 


guides til hvordan du aktivt kan bruge dit VideoCV i jobsøgningen.



Du behøver ikke være vant foran et kamera. Faktisk er det vigtigt du er 100% dig


selv. Alle kan lave et videoCV, og langt de fleste vil opleve positiv respons i jobsøgningen.



Det eneste du skal bruge, er en telefon, der kan optage video. Resten skal vi nok tage 


dig igennem undervejs.

Digitalt kursus hos Candeno & SeekNSpeak



Onlinekurset indeholder
Kurset indeholder en række moduler, herunder certificering og et færdigt VideoCV.

Introduktion til kurset: (Online på Teams)


Modul 1: Hvorfor VideoCV?


Modul 2: Sådan gør du - tips & tricks


Modul 3: Profil på Facethemarket


Modul 4: Udkast til VideoCV


Modul 5: Feedback session (Online på Teams)


Modul 6: Rette nuværende VideoCV


Modul 7: Branding på LinkedIn & SoMe


Modul 8: Online quiz/test


Afslutning på kurset: (Online på Teams)



Oversigt for 2 ugers digitalt forløb

Programmet er vejledende. Tjek derfor Candeno for tidspunkter.



“ Den respons jeg fik på mit videoCV var helt overvældende. 


Med 2 konkrete møder, 3 anbefalinger, 100 profilbesøg og 


2.500 views på blot 24 timer, er det det hele værd!



“ Det var faktisk ikke så svært at lave, da jeg først kom i gang. 


En super proces at blive helt skarp på, hvad der giver mig energi, 


hvad jeg står for og hvad jeg leder efter i mit næste karriereskridt. 


Mit videoCV har virkelig åbnet mange døre for mig allerede – 


og giver adgang til endnu flere samtaler.



- Anders

Det siger andre kursister...

- Søren



Adgang til Candenos karriereplatform

Alle deltagere på kurset får adgang til Candeno med hjælp til CV & Ansøgning. 



Vi har hjulpet mere end 15.000 borgere med hjælp til CV & Ansøgning.



På platformen kan du få professionel karriererådgivning alle ugens dage.

Som noget ekstra!

Husk at tjekke de præcise tidspunkter for fælles møder inde 


på modulet “Kurser” på Candeno.


